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Es que, en definitiva, vale la pena decir que, aunque agresiva, esta 
campaña no logró prender en sectores amplios de la población, e incluso 
quizás en gran parte de la dirigencia política que, incumpliendo las 
disposiciones de la Ley de Indeseables, brindaron a muchos judíos la 
posibilidad de ingresar al Uruguay y hacer de él su nuevo hogar. 

Terminado el período terrista en 1938, como bien los establece Juan 
Antonio Oddone,17 el Uruguay se inscribió rápida y claramente en el bando 
aliado en el plano internacional, y en lo interno, el retorno a la democracia 
más un contexto económico netamente favorable que duró hasta mediados 
de los arios 50, hicieron del país la tierra de paz, prosperidad y tolerancia 
que cualquier inmigrante buscaría. 

El nuevo avance conservador de los años 60 demostrará a los judíos 
del Uruguay que, a pesar del tiempo transcurrido, las ideas nazifascistas que 
habían ingresado al país en los años 30 apenas habían dormido una siesta, 
pero analizar eso ya excedería demasiado las posibilidades de estas páginas. 

 
David Telias 

Coordenador de Estudios Judaicos  
Universidad ORT – Uruguay 

                                                 
17 ODDONE, Juan A. “Uruguay Entre la Depresión y la Guerra. 1929 – 1945”. Montevideo: 
FCU. 1990. 
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Notas sobre psicanálise e terrorismo 

Edelyn Schweidson 

Uma leitura psicanalítica do terrorismo revela a paixão pelo poder, 
que busca total arbítrio sobre a vida e a morte, sem reconhecimento de 
limites nem admissão de diferenças, como uma das suas fontes primordiais. 

Pela transferência, o psicanalista é investido de um poder ilusório que 
lhe permite sua prática, desde que dele não se utilize, e que lhe possibilita 
reconhecer e denunciar todas as relações sociais que manifestam um 
exercício do poder. Por ser uma prática teorizada, a psicanálise também 
pode afirmar que todo poder é basicamente perverso, uma vez que se 
origina antes de qualquer renúncia pulsional, necessária para o ingresso do 
sujeito na cultura. 

Ao considerar a universalidade da questão do poder e sua 
potencialidade perversa (Vital Brazil, 2004), a psicanálise nos ajuda a 
compreender o fenômeno do terrorismo na cultura, ao efetuar a distinção 
entre ambição de poder e paixão do poder. Esta distinção consiste em que a 
ambição do poder admite limites espaço-temporais e depende, para seu 
exercício, da legitimação de uma coletividade, a fim de promover o bem 
comum, podendo ser denunciado quando abusivo, enquanto a paixão do 
poder, derivada da estrutura da perversão, com sua recusa às diferenças ou a 
qualquer limite, nega a incompletude decorrente da renúncia pulsional, que 
não ocorreu. Esta paixão pelo poder que visa o domínio absoluto sobre 
todos, legitima-se a si própria no exercício da repressão abusiva e costuma 
postular-se como sendo exercida em nome de uma hipotética coletividade 
homogênea. Tanto na sua vertente de perversão sexual, quando reivindica 
total liberdade no uso dos corpos, a fim de extrair deles todo o gozo 
possível e negar sua subjetividade, como na arena social, onde pode 
cinicamente justificar seus crimes em nome de uma moral superior, investe 
contra todas as leis, como as que protegem os direitos humanos, em nome 
de “valores superiores e sagrados” da hipotética coletividade homogênea 
pela qual pretende falar. 

Consideramos como atos terroristas ataques contra grupos e pessoas 
indefesas, visando eliminá-las ou, pelo menos, imobilizá-las através da 
ubiquidade do medo (Lafer, 2006), ameaçadas que estão por uma 
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calamidade semelhante a um desastre natural imprevisível. Estes atos de 
violência são frequentemente dirigidos contra pessoas e grupos 
considerados inimigos, impuros ou infiéis, por não pertencerem à mesma 
hoste, a mesma hipotética coletividade homogênea, embora atinjam 
duramente e ao acaso, outros indivíduos. Por exemplo, as pessoas que se 
encontravam nas torres em Nova York não haviam sido escolhidas como 
alvo; encontravam-se presentes na geografia escolhida pelos terroristas e 
foram desconsideradas por eles, embora possamos imaginar que, no cálculo 
macabro dos executantes, o número de mortos contasse para a 
espetaculosidade do ato. Muitos atos terroristas têm como objetivo 
assassinato em massa, através dos quais apaga-se a individualidade das 
vítimas, ao serem impedidos os rituais do luto, que inscreveriam 
simbolicamente as perdas. Assim, tais atos atacam a criação dos traços 
memoriais e dão início ao negacionismo, que repudia cinicamente o fato da 
ocorrência dos genocídios. 

Além da paixão perversa pelo poder, na origem do terrorismo 
também se encontra a aquiescência dos que são assujeitados ao poder 
perverso e às suas mentiras totalitárias, que visam impedir o pensamento 
crítico e que doutrinam contra grupos e pessoas a eliminar. Dito de outra 
forma, no outro pólo originário da violência terrorista, encontra-se a entrega 
masoquista e a cumplicidade dos que não levantam suas vozes contra 
crimes cometidos (da mesma forma que no a posteriori há os que se 
recusam a testemunhar pelas vítimas, nutrindo com sua omissão o 
esquecimento forçado pelo poder). 

Atualmente, o terrorismo vem sendo exercido sobretudo em nome 
das correntes fundamentalistas que apóiam ou exercem eles próprios a 
violência contra os que não pertencem às suas hostes, em nome de ideais de 
pureza que implicam num retorno a tempos míticos fundadores e uma 
compartilhada intolerância à diferença.1 Para Eco (2006), estaríamos 
regredindo no tempo, com o retorno de totalitarismos fundamentalistas, 

                                                 
1 Quero consignar a minha gratidão para com Fabio Landa, amigo que esteve presente 
durante toda a redação deste texto, discutindo ideias, sugerindo-as, apontando direções, 
revendo a escrita, como um farol, em suma. Cabe mencionar a importância de grupos 
terroristas cuja origem foi a luta contra discriminações sofridas,como, por exemplo, os 
“Liberation Tigers de Tamil Eelam”, em Sri Lanka, que buscam hoje o reconhecimento de 
uma nação independente. 

640 
 

suas violências e suas cruzadas. No entanto, diferentemente de outros 
tempos, quando eram os cristãos a mais arrastarem multidões atrás de si, 
são hoje as guerras santas do fundamentalismo islâmico as que mais 
mobilizam massas compactas para ataques aos infiéis, e que também se 
destacam por não permitir dissenções entre os seus. Aliás, a ascendência 
sobre as massas que o islamismo fundamentalista detém talvez possa ser 
parcialmente atribuída e ser percebida como representante dos interesses 
dos oprimidos terceiro-mundistas, o que lhe traz a solidariedade de 
correntes de esquerda, que engrossam suas fileiras, e também estas 
correntes, ao laicizarem o discurso fundamentalista, atenuam ou apagam o 
seu caráter de intolerância religiosa beirando o fanatismo. Porém, é 
impossível deixar de lembrar que esta leitura é superficial e tendenciosa, 
uma vez que as palavras de ordem deste fundamentalismo manipulam as 
massas para lutarem pelos interesses dos poderosos e não pelos oprimidos 
(basta lembrar como são tratados os que representam a esquerda, em muitos 
países islâmicos, para não restarem muitas dúvidas a respeito). 

Outros fundamentalismos religiosos atualmente não possuem tal 
poder de arregimentação e vozes discordantes podem ser ouvidas dentro 
dos próprios grupos, talvez pela profunda influência e enraizamento das 
conquistas iluministas quanto ao pensamento crítico. Por seu lado, a 
unanimidade de convicções do mundo islâmico nos surpreende: por 
exemplo, o fato de não ter havido qualquer questionamento efetivo, por 
parte de suas autoridades religiosas a respeito dos atos de vandalismo 
levados a cabo pelas massas convulsionadas contra os autores das charges 
sobre Maomé, os jornais que as publicaram, os países a que os jornais 
pertencem, os Estados Unidos e, finalmente, contra os sionistas. Não se 
sabe o porquê da presença destes últimos, mas certamente sempre presentes 
como causas de todos os males, assim como os judeus o eram numa retórica 
nazista. Aliás, é este uso ideológico da palavra “judeu”, valendo-se de uma 
ressonância de fundo, de “um ruído fossilizado do universo histórico (...)” 
(Faye, 1996, p.247), que está dando força assassina aos relatos renovados 
sobre crimes de sangue atribuídos aos judeus. Tais relatos vêm sendo 
divulgados desde tempos pagãos, passando pelo cristianismo, com ênfase 
na morte do filho de Deus, continuando através de outros discursos 
mistificadores e que ressurgem agora em toda sua pujança, financiados pelo 
dinheiro do petróleo e atingindo públicos maiores e mais diversificados. 
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Assim que, nas declarações do presidente iraniano à revista Der 
Spiegel de 29 de maio de 2006, ele busca, persistentemente, substituir as 
palavras “judeu” e “israelense” por “sionista”, afirmando que os alemães 
estariam dominados pelo lobby sionista (alguma ressonância com o complô 
dos sábios de Sion e seus protocolos para dominar o mundo, de triste 
memória e mais triste atualidade, por estar sendo de novo editado e 
distribuído maciçamente nos países árabes?), e nega, repetidamente, a 
ocorrência do Holocausto. Da mesma maneira, refere-se a uma repetição do 
Holocausto, que nada resolveria (como poderia falar de uma repetição do 
que, segundo ele próprio, não teria ocorrido? Aqui o presidente do Irã 
estaria implicitamente reconhecendo o fato histórico do Holocausto). Não é 
em nada surpreendente que grupos neonazistas tenham-se preparado para 
festejá-lo, na eventualidade de sua ida à Alemanha para a Copa do Mundo, 
por nele encontrar interlocução para o crime do negacionismo e, parece-me, 
para a repetição dos crimes (aliás, o Holocausto repetidamente negado fala 
do gozo presente na sua negação: isto é, dele se fala no negativo, como o 
que não existiu, mas que passa a existir do momento em que é mencionado; 
goza-se através desta negação que o presentifica). 

Ao falar de uma repetição do Holocausto, após tê-lo negado 
repetidamente, o presidente do Irã faz o discurso perverso paradigmático, o 
do desmentido, quando a verdade é afirmada e negada, ao mesmo tempo, 
obedecendo à fórmula: “eu sei que é do jeito que é, mas mesmo assim (...)”. 

Argumentando contra o liberalismo ocidental, baseado na 
democracia, ele diz não fazer sentido que um fenômeno dependa da opinião 
de vários indivíduos, com a liberdade para interpretar o fenômeno como 
bem o entendam. Os problemas do mundo não seriam resolvíveis deste 
modo. Disse, textualmente, que a vontade livre do povo deve prevalecer, 
mas que são precisos princípios que contem com aceitação universal, como 
o da justiça. Novamente, há aqui um desmentido, pois ao ataque do déspota 
contra a democracia, definível como o regime em que as decisões são 
tomadas pela vontade livre do povo, segue-se a declaração dele a favor 
desta vontade livre do povo. Também nos diz que quer construir armas 
nucleares para fins pacíficos e aqui talvez já estejamos no território de uma 
“novilingua” orwelliana. 

Houve outros momentos históricos em que o poder foi exercido de 
forma arbitrária e destrutiva, quando a sua associação com o sadismo fê-lo 
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recorrer a uma linguagem que “desmente a relação de quem fala com 
aqueles a quem se dirige” (Bataille, 1967), e busca atingir o real através da 
violência, excluindo a realidade de significações e valores. Um destes 
momentos, na Revolução Francesa, foi o do reinado do terror, que se seguiu 
à tomada de poder pelos revolucionários. O discurso de Saint-Just – um dos 
artífices e apologista do terror que é retratado na peça A Morte de Danton, 
de Büchner (2004/1835) –, é exemplar, ao afirmar o poder com os mesmos 
direitos que a natureza: (...) a revolução é como as filhas de Pélias: 
despedaça a humanidade para rejuvenescê-la. A humanidade há de erguer-
se com membros titânicos desse caldeirão de sangue como a terra ergueu-se 
das ondas do Dilúvio, tal como se tivesse sido criada pela primeira vez 
(...)”2 (p.127). 

Para Benjamin (1986), a lei natural não vê problemas no uso de 
meios violentos para fins justos. O terror na Revolução Francesa proveu a 
base ideológica para a ideia de que a violência é matéria-prima da natureza, 
e seu uso plenamente aceitável, uma vez que seus fins sejam justos. Ao 
assumirem para si as forças naturais, os defensores do reinado do terror na 
França se equipararam à natureza física, com os mesmos direitos que ela, 
por representarem a lei moral (no caso, sublinhamos, a lei moral como 
equivalente da lei natural e não como fruto da reflexão, da linguagem). Diz 
ainda Saint Just: 

(...) não somos mais cruéis do que a natureza e o tempo.... Pergunto 
agora: deve a natureza moral ter mais consideração em suas 
revoluções do que a natureza física? Não deve uma ideia, tanto 
quanto uma lei da física, destruir aquilo que se lhe opõe?...O espírito 
do universo serve-se, na esfera espiritual, dos nossos braços assim 
como se serve, na esfera física, dos vulcões e das inundações. Que 
importa morrer por obra de uma epidemia ou da Revolução? (...) 
(Büchner, 2004, p.126). 

Cabe ressaltar aqui a autoconcessão prévia de um álibi ao estabelecer 
que nada há a reprovar no revolucionário, pois este não é mais cruel que a 

                                                 
2 Saint-Just mente: no mito, as filhas de Péleas são induzidas por Medeia a despedaçarem e 
ferver o corpo de seu pai, para que ele renasça rejuvenescido do caldeirão onde foi colocado. 
Não surpreendentemente, se deparam com um punhado de ossos, apenas. Saint-Just tem 
conhecimento do que estão fazendo com a França: mergulhando-a num caldeirão de sangue, 
com a promessa de seu renascimento, embora sabedores de que apenas a destroem. 
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própria natureza, mas abre-se o campo para a possibilidade de o 
revolucionário entrever a possível extensão de sua atividade cruel, além da 
crueldade natural, e é assim que o revolucionário torna-se único árbitro e 
senhor da própria crueldade (Fabio Landa, comunicação pessoal). 

Entre os principais revolucionários da Revolução Francesa está 
Robespierre, retratado por Büchner (2004) de maneira a parecer referido à 
estrutura perversa que não reconhece limites nem tolera diferenças e que, 
associada ao sadismo, busca reduzir aqueles a quem se dirige a meros 
recipientes das suas palavras, sem possibilidade de interlocução, por lhes 
negar subjetividade e opiniões. Modelo do poder absoluto que exerce o 
terror, Robespierre vê na guilhotina a cura de todos os vícios e, em si 
próprio, o braço armado da virtude que os eliminaria. Ele se ilude com sua 
pretensa coerência monolítica e com suas certezas; é que havia projetado 
para fora de si, a fim de perseguir e eliminar, tudo o que não cabia na sua 
definição de pureza. Prisioneiro do fanatismo, exerce o poder absoluto 
sobre a vida e a morte de todos e busca despistar suas contradições, através 
de um ativismo incessante. A fim de não ser questionado quanto à 
identidade que se constrói, precisa acreditar-se sem faltas nem divisões. A 
peça faz menção a nunca se ter envolvido com mulheres, fato que 
caracterizaria sua intolerância a diferenças, a começar pela sexual, 
paradigmática das demais. Isto porque qualquer diferença, e a sexual mais 
do que todas, poderiam fazê-lo perceber sua própria incompletude, 
insuportável para ele. 

Psicanaliticamente, a paixão pelo poder de Robespierre poderia ser 
assimilada ao aprisionamento do Eu por uma fantasia de onipotência, 
quando busca confirmar seu poder imaginário através de atuações 
destrutivas negadoras de limites e da própria morte. Esta destrutividade 
corresponde ao fantasma sadiano da perversão sexual, quando a estrutura 
perversa se revela na negação da ordem ética (no que seria equivalente à 
ordem simbólica), e exclui a reciprocidade na relação com o outro, reduzido 
a mero corpo “objeto de gozo”, (cuja destruição destrói a alteridade, o que 
mantém a fantasia de onipotência e completude). A fim de manter o mito de 
uma “completude original”, Robespierre investe destrutivamente contra os 
que se opõem a seus desígnios, no exercício do poder arbitrário que nega a 
sensibilidade alteritária e 
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(...) se associa a um cinismo que chega a pôr a moralidade a serviço 
da imoralidade, dando a morte o sentido de triunfo da onipotência a 
quem exerce o poder (...)(Vital Brazil, 2004, p.113). 

Robespierre mata em nome da virtude, como se fosse o instrumento 
da realização de um princípio impessoal, a fim de eliminar o vício, também 
impessoal. Ele visa a afastar os empecilhos para a realização dos objetivos 
da Revolução: assim, efetivamente, não há assassinatos, apenas princípios 
abstratos que se confrontam. A despersonalização que atinge os atores e o 
ato culmina no apagamento do crime, o que nos leva a seguir Deleuze 
(1999), quando afirma que, no exercício do poder sádico, o elemento 
impessoal representa a hegemonia da pulsão da morte, que leva a destruir 
repetidamente como se parte de um processo apenas quantitativo, cuja 
repetição indefinida visa confirmar a onipotência do mal radical, que exclui 
significações e valores. 

Os artífices do terror da Revolução Francesa buscavam uma pureza 
sob a égide de uma ideologia excludente das diferenças e, nesse aspecto, 
podem ser considerados como precursores da ideologia da pureza racial dos 
nazistas, assim como do ideário fundamentalista que o terrorismo advoga, e 
que faz eliminar os que não estão entre os fiéis. Büchner flagra esta busca 
da pureza no momento em que a Revolução Francesa se volta contra seus 
próprios princípios, como os dos direitos humanos universais que buscara 
instaurar e que atraiçoa através dos processos das execuções. Os direitos 
não pertenceriam mais a todos, mas apenas aos definidos como cidadãos. 
Os demais deveriam ser eliminados para purificar a República. 

Na peça, Robespierre afirma que apenas os republicanos são cidadãos 
e que os realistas e os estrangeiros são inimigos (Büchner, 2004). O 
nazismo também utilizou esta atribuição de não cidadania, a fim de eliminar 
os que não obedeciam aos critérios arbitrados pelos nazistas. Hoje em dia, 
(Agamben, 2005), através de estados de exceção, o poder de estado pode 
retirar a garantia de proteção legal daqueles que deseja eliminar, ou reduzir 
à mera vida orgânica, sem qualquer referência a valores e significações. Em 
Guantânamo, depois de 11 de setembro, o governo americano autorizou a 
detenção, por tempo indeterminado, de não cidadãos suspeitos de atividades 
terroristas. Estes prisioneiros, não protegidos por nenhuma legislação e sem 
quaisquer direitos, revelam a extensão dos poderes que a situação 
emergencial foi chamada a justificar. Através de estados de exceção, 
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democracias passam a funcionar na atualidade como estados totalitários não 
só em relação aos sem-cidadania, como em Guantânamo, mas também em 
relação a todos os cidadãos cujos direitos são suspensos, deixando-os 
sujeitos às arbitrariedades do Estado. 

O espetáculo do terror cega: assim como a perseguição desenfreada 
do vício escondia de Robespierre os seus conflitos internos, tendo ele 
projetado para fora de si próprio o que lhe revelaria suas divisões, o 
espetáculo da guilhotina escondia do povo a continuidade da sua miséria. 
De modo similar, o terrorismo atual esconde, através do espetáculo, a morte 
e o seu luto, que não pode ser feito.3 Este espetáculo da violência também 
impede a percepção dos que desejam a sua continuidade, com o objetivo de 
ocultarem seus abusos de poder. Para isto, dirigem a frustração de seus 
subordinados para alvos externos, indicados como causas de seus males. 
Para Lacroix, outro revolucionário retratado por Büchner, o povo seria um 
Minotauro que se teria de alimentar com cadáveres, a fim de evitar ser 
devorado por ele. 

A linguagem usada pelo terror é manipulada ideologicamente, de 
modo a dominar as consciências e nelas imprimir o seu pensamento único, 
que impede a percepção de tudo o que o contradiga. Por exemplo, o poder 
que os terroristas reivindicam se arroga todos os direitos, eliminando os que 
se encontram no seu caminho, como se fossem meros objetos a afastar. 
Robespierre revela, em um solilóquio: “(...) Não deixaremos que a nau da 
Revolução encalhe nos cálculos rasos e nos bancos de lodo dessa gente 
(...)” (Büchner, 2004, p.104). O uso de metáforas desvitalizadoras camufla 
o fato de que se cogita da exterminação de seres humanos. Fenômeno 
parecido ocorreu com a língua cunhada pelo nazismo, que impôs, por 
exemplo, que cadáveres produzidos em massa nos campos de concentração 
só fossem designados como trapos, ou bonecos, a fim de apagar os vestígios 
do crime nas consciências. 

No terrorismo atual, a língua é ideologicamente manipulada a fim de 
produzir alucinações negativas. No terrorismo islâmico, por exemplo, os 
que assassinam são chamados de mártires, sem que se faça qualquer 

                                                 
3 O luto é impossível de ser feito por não haver reconhecimento das perdas sofridas, 
necessário para seu enfrentamento através de rituais fúnebres, que subjetivam a morte; justo 
o oposto do espetáculo, ao qual o terrorismo recorre. 
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referência aos que foram assassinados. Estes mortos são negados pela 
língua, que também encobre o fato de ter havido um suicida (o homem-
bomba que se estourou e levou outros inocentes consigo), o que a língua 
não registra, uma vez que a religião islâmica proíbe o suicídio. Assim que o 
suicida-homicida é chamado de mártir, como se a sua ação possuísse um 
valor transcendental, de cunho religioso, representando um sacrifício pelo 
bem de todos. A língua aqui se encontra a serviço de uma ideologia que 
exalta o valor maior de uma Guerra Santa contra os infiéis. Nos outros 
fundamentalismos monoteístas de nossos dias, também encontramos a 
camuflagem dos crimes pela linguagem: por exemplo,os meios de 
comunicação de massa, muitas vezes na direção oposta à do 
espetáculo,apresentam as guerras como episódios de science fiction, onde 
apenas máquinas estão envolvidas e ninguém morre. Neste negativo do 
espetáculo, encontra-se a mesma deformação da língua a serviço da 
ideologia. Como se houvesse um aparente prestar contas à cultura, – 
“mostrando”, por exemplo, que a guerra santa do fundamentalismo cristão 
não tem derramamento de sangue – a fim de disfarçar a barbárie que nela 
habita. Na mesma direção, a justificativa do terrorismo por parte dos 
Estados como representando um antiterrorismo, busca negar, através do 
prefixo justaposto, a violência terrorista desencadeada, como se fosse 
justificável e absolvida por seus fins. 

Eco (2006), ao escrever sobre os passos atrás da atualidade, refere-se 
centralmente ao retorno do antissemitismo, que se vale da reciclagem das 
mentiras ignóbeis propagadas pelos “Protocolos dos Sábios de Sião”, obra 
forjada e atribuída a um suposto complô judaico para completo domínio do 
mundo. Ao atribuir crimes de sangue aos judeus, os protocolos acirram 
antigos ódios e funcionam como permissão a todos os descontroles odientos 
dos enfurecidos por tal veneno. 

O autor revela que esta propaganda antissemita é encontrada em 
sítios islâmicos e racistas da internet e vários países árabes a veiculam na 
forma de novelas em capítulos ou como desenhos animados, a fim de 
atingirem o público infantil. Na posse deste velho e infalível desencadeador 
de ódios, cultivado através dos tempos e sempre acrescido de novos 
ingredientes e justificativas, tendo atravessado a barbárie que revelou em 
muitas culturas, o fundamentalismo islâmico, na sua busca de poder 
absoluto, consegue acender o pavio do ódio que põe em circulação a 
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violência que une correntes da extrema esquerda à extrema direita, unidas 
contra o inimigo imemorial “comum”, o judeu das mil faces. Somando a 
isto a propaganda transmitida pela televisão palestina, também voltada para 
o público infantil, louvando os homens-bomba e concitando todos a 
seguirem seu exemplo, deixa a impressão de uma volta a uma cultura da 
morte, nos termos de Eco. 

Entre as origens do terrorismo, estão as grandes mentiras totalitárias, 
(Arendt, 1966), veiculadas por ideologias que instigam a violência contra 
grupos determinados e que não admitem dissidências quanto às suas 
verdades e objetivos. O racismo como ideologia esteve na base do nazismo, 
cuja utopia visava à preservação da pureza da raça “ariana”, eliminando 
tudo o que pudesse corrompê-la, como, por exemplo, o “judeu” e as suas 
invenções, a consciência e a moral (Faye, 1996). Faye (1996) traça a 
genealogia europeia da influência que atuais ideologias terroristas estão 
exercendo sobre o pensamento europeu contemporâneo e de como 
intelectuais europeus se deixaram fascinar e iludir. Mostra como Foucault 
(1978) havia abraçado a formulação de um governo islâmico, negando a 
evidência de que seria uma teocracia, por acreditar perceber as fórmulas de 
base da democracia revolucionária ou burguesa como tendo sido 
anteriormente formuladas pelo Corão; tal governo islâmico saberia 
preservar-lhes o valor, no caso do Ocidente cristão e industrial não mais ser 
capaz de fazê-lo. 

Um artigo de Maati Kabal, publicado em Libération de 25 de março 
de 1996, afirma que o islâmico denuncia os judeus como traidores, que 
saem do caminho reto, e que seriam “os impuros”. Porém o kamikaze é um 
anjo da morte do Corão, que precipitará os “impuros” no inferno. Faye 
refere-se ao grande perigo que a vontade de reinstaurar as origens, presente 
na ideologia dos terrorismos atuais como já se encontrava no nazismo 
representa, e que está na base do retorno à Lei da Origem que todos eles 
buscam, para isto afirmando o direito à violência assassina. 

Apologistas contemporâneos do terrorismo, como Baudrillard (2004), 
estenderam o domínio semântico da expressão “potência a ser destruída”, 
considerada como símbolo do mal: passam a representá-la também todos os 
que se encontravam nos edifícios atacados no 11 de setembro, seres 
humanos singulares não reconhecidos enquanto tais. O espetáculo encobre 
os assassinatos ou os utiliza para o gozo perverso da destruição. 
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Benjamin (1986) escreveu que o “grande criminoso”, que investe 
contra as leis vigentes, não importando quão repelentes sejam os seus fins, 
desperta a admiração secreta do público. Esta admiração pode resultar não 
do que fez, mas sim da violência da qual foi testemunha. Ela mantém-se 
secreta, porque se opõe a todos os princípios do convívio civilizado, e assim 
revela o apelo da barbárie dentro da cultura. O grande criminoso (Freud, 
1928) permite a identificação imaginária com a sua violência, dando vazão 
ao reprimido, ao investir contra as leis vigentes. Os terroristas contam com 
esta admiração secreta para respaldo à sua violência. 

Para a psicanálise, o “inimigo” é muitas vezes uma projeção sobre o 
mundo externo daquilo que não aceitamos em nós mesmos. Na peça de 
Büchner, Robespierre é confrontado por Danton, que lhe faz perceber que 
se sente um ser superior aos demais em virtude, devido ao vício. 
Robespierre parece acordar da sua onipotência, perceber sua condição de 
sujeito dividido e que muito desconhece de si. Diz, num solilóquio: “Não 
sei que coisa dentro de mim engana outra (...) (Büchner, 2004, p.105). Este 
seu acordar durou pouco, no entanto, e logo ele retornou às chacinas, a fim 
de expulsar suas dúvidas e voltar à sua ilusão de coerência interna de 
defensor da virtude. 

Baudrillard (2004), na sua apologia ao ataque às torres de NY, 
considera que seu desmoronamento representa importante evento 
simbólico, como se a morte real dos que lá estavam fosse redutíveis ao 
registro do simbólico. O autor busca neutralizar qualquer posicionamento 
ético diante do terrorismo:  

(...) [trata-se de] uma forma de passagem à ação simbólica... porque 
coloca a morte em cena... uma morte bem mais que real, simbólica, 
com sacrifício... Somente ameaça o sistema a violência simbólica, a 
que não tem sentido. O terrorismo não traz nenhuma alternativa 
ideológica ou política. Nisso ele é um evento [por sua singularidade] 
e um objeto de júbilo particular (...) (ibid, os. 45-56).  

Através de um certo discurso tortuoso ao gosto dos tempos atuais, o 
que acabamos de ler é uma paráfrase do que já havíamos lido do Terror na 
Revolução, quando o revolucionário e a força natural se faziam análogos e 
equivalentes. Aqui é a figura estetizada do terrorismo que promove um 
espetáculo grandioso como a natureza e no qual a beleza e a eficácia 
residem na ausência de sentido. Apenas não podemos nos esquecer de que a 
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equivalência revolucionário-natureza é, longe de fazer consenso, e o esforço 
de tornar o ato terrorista um equivalente de um ato da natureza através de 
uma percepção imediata, é apenas um deboche e um ódio da inteligência 
humana (Fabio Landa, comunicação pessoal). 

O autor fala de passagem ao ato simbólico, confundindo-o com a 
destruição pura da passagem ao ato. Valorizar a dizimação de vidas 
chamando-a de doação simbólica da morte enquanto arte absoluta, como faz 
o autor, lembra tempos míticos em que se sacrificavam seres humanos a fim 
de apaziguar as divindades. Além disto, o projeto dos fundamentalismos é o 
de domínio mundial através de um sistema único de pensamento e da 
eliminação de todos os adversários. De modo que Baudrillard se engana, 
quando afirma que o terrorismo se associa a singularidades. Ele as abomina, 
do mesmo modo que o terror da revolução francesa e o nazismo as 
abominava. 

Se simbólico, o que simbolizaria o ataque terrorista? Para 
Baudrillard, os assassinatos em massa seriam símbolos de um apocalipse 
futuro. No entanto, ninguém pode furtar-se à responsabilidade pelos que 
virão depois: herdariam de nós um apocalipse? 

O autor fala do júbilo de ver esta superpotência mundial suicidar-se 
em beleza, quando se refere ao ataque às torres de Nova York. Por seu 
poderio insuportável, diz ele, a superpotência teria suscitado toda esta 
violência no mundo e, por conseguinte, esta imaginação terrorista que, 
nossa desconhecida, nos habitaria. O terrorismo – cuja estética parece tanto 
inspirar Baudrillard, como os fascistas, Marinetti, por exemplo, que louvava 
a beleza da guerra – é sonho de todos, segundo ele, que seriam seus 
cúmplices. Esta manipulação da estética do terrorismo usa o espetáculo – 
com suas imagens forjadas4 de maneira a mobilizarem conteúdos 

                                                 
4 Imagens deflagradoras de descarga imediata foram usadas pela propaganda nazista na sua 
cruzada contra os “diferentes”, que ameaçavam destruir a pureza da raça ariana: a caricatura, 
ao provocar o gozo do riso, foi sempre arma eficaz para identificar os “inimigos” como 
hediondos e desumanizá-los. Isto porque as imagens, em geral, tém o poder de infantilizar 
um público, ao capturá-lo imaginariamente e, no caso da caricatura, através do riso liberador 
de tensões. Com elas, os líderes conseguem massificar suas audiências, a fim de manipulá-
las (Freud, 1921). Este uso de imagens infantilizadoras se encontra, por exemplo, em livros e 
palestras de Tarik Ali, autor paquistanês que advoga o terrorismo islâmico e que, para 
induzir sua platéia a admiti-lo, exibiu, quando de uma palestra no Rio de Janeiro, uma 
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inconscientes e a descarga imediata das tensões, a fim de impedir o uso do 
pensamento crítico que protegeria contra a sideração provocada pelos que 
massificam – propiciaria o despertar do fascínio mórbido com a pura 
destruição. 

No doutrinar para o terrorismo, como na implantação do terror na 
França, aparecem os fenômenos de massa aos quais Freud (1921) se referiu, 
quando indivíduos se deixam infantilizar e comandar por um líder no qual 
se alienam. A relação do grupo com seu chefe corresponde à hipnose que 
uma pessoa exercita sobre outra, que abdica de sua consciência crítica a fim 
de submeter-se. O líder, no qual são depositadas transferencialmente todas 
as perfeições, passa a representar o ideal do eu de todos, e os membros do 
grupo identificam-se uns com os outros, perdendo sua individualidade na 
massa a ser manobrada (Rouanet, 2005). O canto das sereias, na Odisséia 
(Homero, 1930), que levava os marujos a errarem o rumo e naufragarem, 
submergindo no mundo mítico anterior ao aparecimento da individualidade5 
com a inscrição simbólica do seu nome próprio, corresponderia a este 
fascínio de líderes que tentam submeter as consciências individuais à 
massificação, impedindo seu acesso ao pensamento crítico, que o acesso ao 
simbólico viabiliza. 

Referido a este contexto, Freud (1933) propôs a ditadura da razão, 
por nos saber habitados por pulsões destrutivas e que nos é fácil ceder a um 
líder que nos diz a quem linchar. Porém, do mesmo modo que existem em 
nós estas pulsões mortíferas, também nos habita o que em nós pensa 

                                                                                                                 
montagem fotográfica em que um menino urina sobre a cabeça de um soldado armado. O 
conflito universal entre gerações encontra aqui uma imagem que o mobiliza e o leva a uma 
resolução aparentemente anódina, que conta com a simpatia de todos com a puerilidade do 
menino Davi, que se opõe ao gigante Golias, o soldado americano armado. O uso da imagem 
visava conduzir o público, infantilizado pelo gozo do riso, a referendar a escalada da 
violência, que começara com a “brincadeira” do menino que urina na cabeça do soldado 
armado, passando pelo atirar pedras em soldados e tanques de guerra e chegando ao 
terrorismo dos homens-bomba; estes são apresentados como heróis e mártires, uma vez que 
seus assassinatos são escondidos pela propaganda que os identifica com o menino 
desarmado, cuja única defesa consiste em poder fazer pipi sobre a cabeça do soldado, 
representante da grande potência armada dos inimigos (Schweidson, 2004). 
5 Quando Ulysses tenta escapar do monstro mítico Holoferne, responde-lhe à sua pergunta de 
quem vem lá, dizendo-se Ninguém. Assim, evita ser destruído pelo monstro, por dizer-se 
submerso no mundo mítico e não ainda indivíduo com um nome próprio inscrito no 
simbólico, o que ameaçaria o poder de Holoferne. 
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criticamente e exerce uma razão que pode ser enriquecida por suas 
dimensões inconscientes, que nos permitem soluções mais complexas que 
as da guerra e da destruição. Ao perceber o poder avassalador das pulsões 
destrutivas e dos líderes que as mobilizam, Freud considerou que a única 
salvaguarda seria a da razão, imposta como um dever de despertar do sono 
hipnótico da entrega masoquista, que impossibilita a assunção da 
responsabilidade ética que temos uns pelos outros. No sono hipnótico 
podemos delegar nossas responsabilidades e evitar as dores decorrentes das 
perdas e dos lutos, liberados que somos de nossas histórias singulares; já o 
despertar implica na assunção de uma ética que nos exige o testemunhar 
pela morte dos outros e uma transmissão desta responsabilidade, a fim de 
que não se rompa o tecido comunitário e histórico que impede o domínio da 
destrutividade pura. 

Quanto à reação aos atos terroristas, embora os repudie, o Ocidente 
também muito se fascina com o seu espetáculo. Baudrillard, cujo próprio 
entusiasmo o demonstra, opina que, ou identificados com o ataque à 
potência “arrogante” ou punidos, a imaginação terrorista nos habitava desde 
sempre. Recentemente, ataques gratuitos de traficantes a pedestres na rua 
do Catete, no Rio de Janeiro, quando disparos foram feitos em represália à 
morte de um bandido, parecem ilustrar um novo tipo de terrorismo, o 
“terrorismo bandido”, que parece ter o intuito de atingir pessoas inocentes, 
que nada têm a ver com o confronto. Os bandidos têm armas poderosas e 
desprezam a população, ateando fogo em ônibus com os passageiros dentro 
e atirando a esmo, por exemplo. Em vários países, o terrorismo bandido 
vem-se tornando mais frequente, como se estivesse em alta o apelo da 
produção do espetáculo da violência, talvez por conferir um poder absoluto 
e arbitrário aos que estão à margem dos grupos reconhecidos pela 
cidadania, como acontece com os batalhões recrutados pelos traficantes. 
Nestes casos, parece não haver qualquer ideologia ou referência simbólica 
para as ações e sim o gozo sádico da destruição espetacular, como se 
participando do novo código do poder perverso que parece recorrer às 
chacinas públicas, a fim de fascinar o público com a sua dimensão de 
espetáculo. 

Recentemente, uma socióloga apresentou numa mesa-redonda o seu 
trabalho de campo, para obtenção do grau de maitrise, numa universidade 
parisiense: estivera num campo de refugiados palestinos no Líbano e 
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buscara saber sobre os “mártires”, os que se sacrificam pelo bem comum. 
Para os palestinos, a fundação do estado de Israel representou o desastre. A 
única solução possível seria tirar Israel do mapa. Não há dúvidas a respeito. 
Os mártires não são suicidas, ela nos diz, uma vez que o suicídio é proibido 
pelo Islam. Reconhece, arguida por mim, que se identificou com os 
palestinos e que chama os homens-bomba de mártires devido a esta 
identificação. Mas não se questiona enquanto investigadora, sobre esta 
perda da distância necessária para uma pesquisa, onde a observação 
participante exige maiores cuidados. A segunda parte da sua tese será feita 
no Rio de Janeiro, numa investigação junto aos negros das favelas cariocas, 
despossuídos, segundo ela, como os palestinos. Na platéia, vários 
representantes dos movimentos negros das favelas. Pergunto-me se o 
dinheiro do petróleo estaria financiando a arregimentação de “mártires” 
locais. 

Der Spiegel, de 22 de maio de 2006, traz que a orquestra sinfônica 
iraniana está ameaçada, a revolução islâmica não a ouve com bons ouvidos, 
ainda mais quando se tocam compositores ocidentais. Por outro lado, a 
fabricação das armas nucleares está progredindo a todo vapor; as mulheres 
são cada vez mais proibidas e seus desejos proscritos. Livres para 
escolherem a morte. Através do ato terrorista, mas somente através dele, 
seus nomes singulares alcançariam o reconhecimento do simbólico. Não 
espanta, escreve o repórter que, a sexualidade proibida, – eu acrescentaria: e 
com a morte “proposta” como única saída da prisão que suas vidas 
representam – os jovens nas grandes cidades estejam usando cada vez mais 
drogas. 

O objetivo da prática psicanalítica vai na contramão desta cultura da 
morte, uma vez que se apóia no reconhecimento do desejo significado no 
Outro. Vital Brazil (2004) escreve que o objetivo da análise é o de 
transformar este poder narcísico em um outro poder legitimado, que aceita a 
heterogeneidade na cultura e o pluralismo das ideologias, por referir-se à 
estrutura da neurose e às leis que regem a cultura, retirando de cena uma 
das origens da violência terrorista. 

O discurso da violência e da destruição, que incita ao ódio e ao 
ataque contra grupos humanos, foi declarado criminoso pela ONU, em 
1948. Este mesmo repúdio deve receber a negação do Holocausto, que fere 
o direito à memória, o direito das vítimas à perpetuação do que viveram. 
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Garaudy foi condenado por este crime, uma vez que o tribunal considerou 
que a negação da história não é busca da verdade, mas um esforço para 
reabilitar o regime nazista. (Lafer, 2006). Em 1969, diante do louvor à 
violência revolucionária feito por Fanon e outros intelectuais de esquerda, 
Hannah Arendt escrevia: 

(...) A prática da violência, como toda ação, transforma o mundo, 
mas o mais provável é que o transforme num mundo mais violento 
(...)(p.80). 

O ato psicanalítico se opõe ao terrorismo: enquanto que este afirma o 
desejo de morte como o que lhe dá poder sobre o adversário (não há nada a 
perder para quem busca a morte), a psicanálise afirma a vida ao se opor à 
destrutividade da pulsão de domínio. Basicamente perverso, o terrorismo 
recusa o enigma da diferença e não reconhece a finitude, impedindo a 
denúncia de uma fantasia de onipotência e de completude imaginária, 
associada ao desejo inconsciente. O ato terrorista busca impedir a 
simbolização da morte, através dos assassinatos em massa, que não 
permitem os rituais fúnebres, de modo a impossibilitar a inscrição simbólica 
dos nomes singulares. Lacan propôs, como exemplo de conduta ética para o 
psicanalista, o ato de Antígona, que luta contra o seu tio Creonte, a fim de 
enterrar o corpo do seu irmão Polinice, que se revoltara contra aquele. Ela 
se opõe aos desígnios do seu tio, que determina que o corpo do seu irmão 
fique exposto aos olhares de todos, na sua desintegração orgânica. Antígona 
se insurge contra a lei que legitimava o exercício de um poder abusivo que 
redobrava o fato da morte e que pretendia, com a segunda morte, o cadáver 
exposto na sua dissolução orgânica, realizar o apagamento do sujeito, 
através da extinção do nome de um sujeito desejante, transformando-o em 
um cadáver sem nome. Os elementos decompostos do corpo simbolizariam 
o “nada” absoluto da morte não significada. Antígona age para redimir o 
desejo e a história, opondo-se à abolição do nome do seu irmão de uma 
história onde ele imprimiu seu desejo em várias dimensões, inclusive a 
política. Antígona, por ser a” representação do feminino”, e, portanto, tendo 
aceito a castração como falta simbólica, além de saber da destrutividade do 
poder narcísico, é quem “(...) reafirma que todo desejo ‘é desejo de outro 
desejo’, é desejo de reconhecimento do desejo...” (Vital Brazil, 2004, 
p.104). Para Vital Brazil (2004), a psicanálise, assim como Antígona, se 
opõe ao exercício do poder destrutivo, associado à paixão pelo poder 
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perverso, a serviço da glorificação de um mestre absoluto, que só pode 
identificar-se com um poder de destruição, e visa transformar este poder de 
destruição em poder legitimado, referido à ambição do poder e à 
normalização neurótica do Édipo, submetido à lei do simbólico que afirma 
limites, valoriza diferenças e aceita a contingência histórica. 

O poder perverso de Creonte enterrou Antígona ainda em vida dentro 
de muros, de onde só escaparia morta. As mulheres no Irã podem desejar a 
morte e alistar-se para serem mártires. De resto, pouco podem, uma vez que 
desejar lhes é interdito. O terrorismo nutre-se da morte enquanto escolha 
possível, a fim de escapar de prisões. A psicanálise denuncia este uso do 
poder perverso. 

Além de sua função de denúncia, a psicanálise teria um imenso papel 
a desempenhar na atualidade, diz-nos Fabio Landa (2006). Isto porque ela 
possivelmente representa “o último espaço laico, em que algo como um 
diálogo (...), possa ter lugar (...)”. Neste tempo em que ressurgem as “(...) 
ideologias totalitárias (...) mais do que nunca, a psicanálise surge como esse 
espaço antitotalitário.” (Landa, 2006, p.5). 

Neste tempo de ideologias que fanatizam, o espaço do diálogo é 
também a inauguração de um tempo necessário para ouvir o outro. Ao nos 
referirmos a esta dimensão de diálogo, cuja possibilidade deve ser 
endereçada antes de tudo, por representar a via simbólica necessária a fim 
de evitar a catástrofe, temos de repensar o ato de Antígona .Assim como 
Creonte, ela não recua sobre seu desejo, e o persegue como se mais 
importante do que a própria vida. Ela não possui nenhuma liberdade, visto 
não poder nada conceder, nem de nada abdicar. Ela se identifica totalmente 
com sua causa, o que a faz insensível aos que ama e que a amam. Ela 
responde à destrutividade de Creonte com a sua própria. Por conceber um 
Creonte que nada possa ouvir dela, só lhe resta a violência dele, como se 
em espelho. Dimensões como as do perdão, perda (poder perder alguma 
coisa, abdicar de alguma coisa) e doação parecem ausentes das suas ações 
(EduardoVidal, comunicação pessoal). Creonte e Antígona não podem 
relativizar suas causas.Apaixonados pelo poder absoluto, se tornam suas 
presas; como peças de um xadrez que o poder perverso joga, eles se dirigem 
para a destruição. O tempo se acelera na luta entre os oponentes e impede a 
reflexão. Seria necessário um tempo para negociar,questionar as causas e 
ideologias que se imbuem de certezas e surdez para um outro ponto de 
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vista. A psicanálise questiona as certezas imaginárias e permite a 
elaboração do que se passa no campo intersubjetivo, a fim de agir sobre ele; 
Antígona e Creonte se movem vertiginosamente na direção do desastre, à 
ação de um corresponde a reação do outro. As ideologias se confrontam 
ameaçadoramente, num jogo de espelhos que permite antevê-los 
estilhaçados. Na direção oposta, Amos Oz vem chamando insistentemente 
para a mesa de negociações, Daniel Barenboim e Edward Said deram 
origem a uma orquestra composta de crianças palestinas e judias: as 
crianças reconhecem este espaço transicional onde podem brincar, conviver 
com as diferenças e juntas criarem uma língua, a música que fazem existir. 
A psicanálise pode se propor a ser este espaço, oferecendo o que faz pontes 
entre as diferenças, para que resulte a criação conjunta de comunidades 
possíveis. 

No filme Free Zone, de Amos Gitai, ouve-se a canção da Hagadad 
de Pessach, enquanto que, em primeiro plano, vê-se o rosto de uma moça 
chorando sem parar. A canção conta que o pai comprou um cabrito por dois 
vinténs; e veio o gato que comeu o cabrito; e veio o cachorro, que mordeu o 
gato; e veio a vara, que deu no cachorro; e o fogo, que queimou a vara; e a 
água, que apagou o fogo; e o touro, que bebeu a água; e o shochêit, o 
açougueiro, que matou o touro; e o anjo da morte, que matou o açougueiro; 
e veio o Santo, bendito seja, e matou o anjo da morte. 

A cada novo personagem que entra em cena, os precedentes e suas 
ações são repetidos, como se recapitulando tudo o que até então aconteceu.6 
No filme, a intérprete continua, dizendo que todos os anos ela faz as quatro 
perguntas rituais do Seder de Pessach, mas que, este ano, ela tem mais uma 
pergunta a fazer: “quando cessará este círculo de horrores?” Esta é a 
pergunta que fazemos. Com os que foram fanatizados, não há como 
negociar, e a paz ainda menos, mas podemos tentar descobrir como impedir 
a fanatização crescente. Desfazê-la, quando ainda possível. Fazer valer as 
leis, que protegem a vida humana e proíbem a propaganda falsa e odienta. 
Apoiar as iniciativas de paz. Trabalharmos para que elas se multipliquem. 

                                                 
6 Assim que a última estrofe conta da vinda do Santo e, em seguida, recapitula tudo o que 
aconteceu antes: “E veio o Santo, bendito seja, e matou o anjo da morte, que matou o 
“shochêit”, que matou o touro, que bebeu a água, que apagou o fogo, que queimou a vara, 
que deu no cachorro, que mordeu o gato, que comeu o cabrito, que Papai comprou por dois 
vinténs, um cabrito, um cabrito. 
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Protestar contra o que impede o luto e todos os sentimentos humanos, como 
a dor dos pais cujos filhos foram “suicidados”, em nome de ideologias 
enlouquecidas. Tentar formular uma lógica do tempo presente a partir da 
psicanálise, que se enderece às subjetividades envolvidas no conflito. Rever 
Free Zone e prestar atenção aos momentos em que os protagonistas se 
encontram e criam um espaço transicional, a brecha através da qual a paz, 
que nem o Messias, à diferença da violência, poderá entrar, como escreveu 
Benjamin nas suas Teses sobre a Filosofia da História (1969) , a fim de 
redimir o mundo. 

 
Edelyn Schweidson – Psicanalista 

Doutora em Psicologia Clínica – New School for Social Research – New York  
Bolsa de Pós-doutorado do CNPq 
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Conversão e intolerância no mundo ibérico medieval: um 
estudo de caso sobre a comunidade judaica de Mahón 
(Menorca). Ilhas Baleares, século V d.C. 

Renata Rozental Sancovsky 

Em consonância temática, teórica e metodológica com a pesquisa de 
doutoramento desenvolvida no âmbito do Laboratório de Estudos sobre a 
Intolerância da USP, Judeus e Conversos na Espanha Visigoda: 
Marranismo e Antissemitismo. Século VII d.C, tomamos por objetivo neste 
trabalho analisar os discursos de persistência do pensamento antissemita no 
mundo mediterrâneo, ao despontar do medievo. 

No decorrer da narrativa, verificaremos que a prática de um projeto 
político-religioso de intolerância sobre os judeus e o Judaísmo hispânico, 
pautavam-se, sobretudo, nos princípios ideológicos outrora perpetrados por 
expoentes da Igreja Católica, atuantes ainda no contexto do Baixo Império 
Romano Cristianizado. Estamos nos referindo, especificamente, a um grupo 
da intelectualidade cristã mediterrânea, cujos escritos compõem o universo 
narrativo da Patrística Clássica. 

Neste sentido, propomo-nos a identificar e avaliar os graus de 
receptividade e circularidade dos discursos patrísticos sobre a 
intelectualidade cristã das Ilhas Baleares, notadamente sobre o pensamento 
de Severo, Bispo da diocese de Menorca (Mahón ou Magona), nas 
primeiras décadas do século V d.C. Fatores que construíram o propício 
cenário para o primeiro episódio de conversões forçadas de judeus ao 
Cristianismo no mundo medieval.1 

De Eusébio de Cesáreia,2 Bispo responsável pelo processo de 
cristianização do Imperador romano Constantino e da aproximação entre 
Igreja e Estado (entre 313 e 325 d.C aproximadamente), o mundo hispânico 

                                                 
1 In: AMENGUAL, J. Consenci.Correspondència amb Sant Agusti. Barcelona: Fundació 
Bernat Metge, 1987. Escriptors Cristians, I. p.37-84. “Carta-circular de Severo.” 
In:GARCIA MORENO, Luis A. Los Judios de la Espana Antigua: Dei Primer Encuentro aI 
Primer Repudio. Madrid: Rialp, 1994. p.177-200. 
2 EUSEBIO PANFILIO, O BISPO DE CESARÉIA. Historia Eclesiastica. Texto, traducción, 
introducción y notas de Argemiro Velasco Delgado. Madrid: Catolica, 1973. (Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1 e 2). 




